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BULLETIN nr. 54 – januari 2014

Op 13 februari komen vijf lijsttrekkers debatteren
over de ruimtelijke ordening en het open landschap.
KOM NAAR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING
Op donderdag 13 februari 2014 houdt onze vereniging haar jaarlijkse Algemene
Ledenvergadering. Dit keer in Café Die Twee, Bateweg 78, Woubrugge.
Leden en andere belangstellenden zijn welkom vanaf 19.00 uur voor een kopje koffie.
Niet-leden kunnen natuurlijk niet stemmen, tenzij zij zich ter plekke als lid aanmelden.
Het huishoudelijk gedeelte duurt van 19.30 – 20.00 uur en heeft de volgende agenda:
1. Opening, mededelingen, ingekomen stukken
2. Goedkeuring verslag ALV 28 februari 2013
3. Jaarverslag 2013, door de secretaris, Roel Opbroek
4. Financiën 2013, door de penningmeester, Jos van der Laan
-

financieel verslag 2013: inkomsten, uitgaven, balans
verslag door de kascommissie 2013
vaststelling jaarcijfers 2013
decharge bestuur

5. Financiën 2014, door de penningmeester, Jos van der Laan
-

benoeming kascommissie
voorstel geen contributie te heffen in 2014
begroting 2014

6. Samenstelling bestuur
Er zijn dit jaar geen (her)benoemingen aan de orde.
Wel zal Huib van Dijk het voorzitterschap overdragen aan Marc Blotwijk.
7. Rondvraag en sluiting
Van 20.00 – 20.15 uur – een korte pauze met een kopje koffie.

Vereniging tot behoud van het open landschap van Kaag en Braassem e.o.

Om 20.15 uur beginnen we een debat met de lijsttrekkers van de vijf partijen, die zich warm
lopen voor de gemeenteraadsverkiezingen: Samen voor Kaag en Braassem, CDA, VVD,
PRO Kaag en Braassem en D66.
Het debat zal in goede banen worden geleid door onze woordvoerder, Jan Veraart, aan de
hand van de volgende vijf thema’s:
-

Versterken van het groenblauwe landschap
Bouwen in het open landschap
Veenderveld 2
Horizonvervuiling
Burgerparticipatie

De lijsttrekkers kunnen onderling en met de zaal debatteren. Zij krijgen de gelegenheid u
over te halen op hun partij te gaan stemmen.
Na afloop van het debat, niet later dan 21.30 uur, kan de discussie informeel rond de bar
worden voortgezet.

NOGMAALS VEENDERVELD 2
De provincie Zuid-Holland heeft haar Visie Ruimte en Mobiliteit ter inzage gelegd. Daaruit
blijkt dat zij Veenderveld 2 ook wil bestemmen voor bedrijven uit de Hogere Milieu Categorie.
HMC-bedrijven veroorzaken hinder en overlast voor hun omgeving, zelfs wanneer zij zich
houden aan vergunningen. Het zijn o.m. maakindustrieën, voedingsmiddelen, aardolie,
chemie.
Door de oorspronkelijke bedoeling met Veenderveld 2 om te buigen in de richting van een
HMC-bedrijventerrein probeert de provincie kennelijk alsnog een economisch haalbaar
bedrijventerrein door te drukken. Daarmee wordt opnieuw geprobeerd Kaag en Braassem op
te zadelen met een provinciaal probleem. Eerder grootschalige kassenbouw, nu HMCbedrijven.
Wij hebben op 13 januari ingesproken (zie onze website!) om het gemeentebestuur te wijzen
op deze dreiging en zullen ook aan de provincie onze zienswijze doen toekomen.

Vrijwillige bijdrage 2014
Wij stellen de Algemene Ledenvergadering voor ook in 2014 geen contributie te heffen,
omdat wij opnieuw vertrouwen op vrijwillige bijdragen. U kunt voor 2014 een vrijwillige
bijdrage storten op ons IBAN bankrekeningnummer : NL10 INGB 0009 3484 09 ten name
van Ver tot behoud v open landschap Kaag en Braassem e.o. te Woubrugge.

E-mail-contact
Wij informeren onze leden bij voorkeur via e-mail. Dat past ook binnen ons zuinige beleid.
Helaas gaan soms contacten verloren, omdat wijzigingen in contactgegevens ons niet altijd
bereiken. Wij verzoeken iedereen daarom vriendelijk wijzigingen in contactgegevens, met
name wijziging van het e-mail adres, door te geven aan ons secretariaat.

